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I. Informacje ogólne, podstawa prawna. 

 

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Wiśniew za 2013 

rok przedkłada się Radzie Gminy Wiśniew zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

1536 z późniejszymi zmianami). 

Uchwałą Nr XX/155/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 listopada 2012 r. przyjęto 

„Program współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”. Program stanowił podstawę 

współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy 

oraz organizacjami, które taką współpracę deklarują, a nie mają siedziby na terenie gminy. 

Uchwalony przez Radę Gminy program zamieszczony został w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Wiśniew, na stronie internetowej gminy Wiśniew (w zakładce organizacje 

pozarządowe) oraz znajdował się do wglądu w Urzędzie Gminy Wiśniew. 

Zgodnie z § 6 przyjętego programem współpracy za priorytetowe zadania publiczne 

realizowane w 2013 roku przy współudziale organizacji pozarządowych uznano: 

1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

4. Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 

 

II. Ogłoszone i rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert  na realizację zadań publicznych. 

 

1. Zarządzeniem Nr 225/2013 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 listopada 2013 roku 

ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku 

obejmujący obszary: 

1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez: 

organizację imprez kulturalnych: festiwali, przeglądów, wystaw, plenerów, 

warsztatów, w tym wspieranie działań w zakresie podtrzymywania 

i upowszechniania tradycji ludowych, patriotycznych i narodowych oraz inne 

formy popularyzacji historii i kultury regionu; 

2) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez 

realizację programów związanych z wychowywaniem w trzeźwości 

i przeciwdziałaniem alkoholizmowi – pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla 

osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dofinansowanie zajęć 

o charakterze profilaktycznym, dla dzieci i młodzieży; 

3) Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa poprzez 

organizację działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym czynnej turystyki 

na obszarze gminy np. w formie rajdów rowerowych, turystyki pieszej itp. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Zarządzeniem Nr 232/2013 

Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 listopada 2013 r. dokonano rozstrzygnięcia otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych, oraz udzielono dotacji na realizację zadania 

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 
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 Fundacji Ludwika Maciąga EOS z siedzibą w Stoku Wiśniewskim 

na realizację zadania pn. Dyplomacja, kultura tradycji zachowania się przy 

stole w pokoleniach naszych rodziców, dziadków i pradziadków – dotacja 

w wysokości 7 416,00 zł. 

Na realizację zadania z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

oraz zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – nie wpłynęła 

żadna oferta. 

2. Zarządzeniem Nr 226/2013 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 listopada 2013 roku 

ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego gminy 

Wiśniew w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

pn. „Opracowanie i wydanie publikacji o historii miejscowości Wiśniew i gminy 

Wiśniew”. 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Zarządzeniem 

Nr 233/2012 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 grudnia 2013 r. dokonano 

rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania, zastała zawarta umowa 

w sprawie powierzenia zadania którego realizacji podjęło się Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne „RAZEM” z siedzibą w Wiśniewie, otrzymując dotację 

w wysokości 7 000,00 zł. 

 

III. Zlecenie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym na podstawie oferty 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. 19a ustawy). 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Radomyśli złożyła ofertę realizacji zadania publicznego 

z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu pn. Festyn rodzinny 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” z realizacją od 6 do 11 czerwca 2013 r. wnioskując 

o wsparcie realizacji zadania w kwocie 1 000,00 zł. 

Oferta zamieszczona została na stronie internetowej gminy Wiśniew, BIP oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniew z ogłoszeniem o możliwości zgłaszania uwag do oferty. 

Uwag nie zgłoszono. Po podpisaniu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego 

zadanie zostało zrealizowane. Głównym celem Festynu rodzinnego „W zdrowym ciele zdrowy 

duch” była integracja środowiska, poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat zdrowego stylu 

życia i znaczenia aktywności fizycznej w zachowaniu sprawności i zdrowia. 

 

IV. Wysokość środków finansowych przeznaczonych i wydatkowanych z budżetu gminy 

na realizację zadań publicznych. 

 

Zgodnie z § 8. Programu współpracy wysokość środków budżetowych przewidzianych na 

realizację zadań w 2013 roku wynosiła 40 000 zł. 

Przyznane dotacje – 15 416,00 zł, wykorzystanie dotacji – 15 124,75 zł. 
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Dotacje wg zrealizowanych zadań: 

 

Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Tytuł 

zadania 

Przyznana 

kwota  

dotacji 

w zł 

Wykorzystana 

kwota 

dotacji 

w zł 

Zwrot 

niewykorzystanej 

dotacji  

w zł 

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Fundacja Ludwika 

Maciąga „EOS” 

Dyplomacja, kultura 

tradycji zachowania 

się przy stole 

w pokoleniach 

naszych rodziców, 

dziadków 

i pradziadków 

7 416,00  4 146,00 270,00 

Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne 

RAZEM 

Opracowanie i 

wydanie publikacji 

o historii 

miejscowości 

Wiśniew i gminy 

Wiśniew 

7 000,00 7 000,00 - 

Zadania z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Ochotnicza  

Straż Pożarna  

w Radomyśli 

Festyn rodzinny „ 

W zdrowym ciele 

zdrowy duch” 

1 000,00 978,75 21,25 

 

V. Liczba form współpracy pozafinansowej gminy Wiśniew z organizacjami 

pozarządowymi w 2013 r. 

 

1. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Konsultacje dotyczyły: 

 Projektu programu współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2014 rok poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Wiśniew, na stronie internetowej gminy Wiśniew, 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniew, 

 projekt uchwały Rady Gminy Wiśniew w sprawie określenia czasu bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz ustalenia wysokości opłat za 

świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, 

wychowaniem i opieką nad dzieckiem w Przedszkolu Samorządowym 

w Wiśniewie prowadzonym przez gminę Wiśniew, 

 projekt uchwały Rady Gminy Wiśniew w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 

Wiśniew na 2014 r. 

http://wisniew.pl/article/ogloszenie-wojta-gminy-wisniew-o-konsultacji-projektu-uchwaly-rady-gminy-wisniew-w-sprawie-okreslenia-czasu-bezplatnego-nauczania-wychowania-i-opieki-nad-dzieckiem-oraz-ustalenia-wysokosci-oplat-za-sw
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Organizacje pozarządowe do ww. projektu programu współpracy nie wniosły uwag 

i zastrzeżeń. 

2. W ramach współpracy pozafinansowej organizacje pozarządowe były organizatorem 

i angażowały się w uroczystości i imprezy np.: 

 Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały lub uczestniczyły w szeregu imprezach 

lokalnych w tym: 

 w Wiejskim Domu Integracji w Borkach – Paduchach Panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich wraz z młodzieżą 14 kwietnia 2013 r. zorganizowały dla 

mieszkańców wieczorek poetycko-muzyczny pn. „Marzenia wiosną”, 

 II Festyn Rodzinny „Mama Tata i Ja” w Gostchorzy – organizator KGW 

w Gostchorzy przy współudziale druhów OSP – 3 maja 2013 r., 

 w Gminnym Centrum Kół Gospodyń Wiejskich Panie z KGW w Starych 

Okninach. zorganizowały przegląd piosenek i skeczy pn. „II Majówka 

Oknińska z humorem”, który odbył się 5 maja 2013 roku, 

 Koło Gospodyń Wiejskich „Twórcze Kobiety” w Tworkach oraz druhowie 

OSP Tworki  byli organizatorem II Festynu Rodzinnego – 16 czerwca 2013 r., 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Śmiarach po raz trzeci zorganizowało Festyn 

Rodzinny w Śmiarach – 30 czerwca 2013 r., 

 Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „LOGOS” w Borkach – Kosach po 

raz drugi było organizatorem Zawodów Jazdy na Rolkach, które 

przeprowadzono 7 lipca 2013 r., 

 Po raz drugi w miejscowości Borki-Paduchy odbył się festyn rodzinny 

pn. „Święto owoców lasu” zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich, 

mieszkańców wsi Borki-Paduchy oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 

„LOGOS” – 7 lipca 2013 r.; 

 Koło Gospodyń Wiejski w Łupinach wraz z druhami OSP 14 lipca 2013 r. 

po raz kolejny zorganizowali Festyn „Z LIPCOWĄ NUTKĄ”, 

 KGW z terenu gminy Wiśniew na VII Festiwal Kuchni Regionalnej  

„Z WIŚNIOWYM SMAKIEM” przygotowały potrawy konkursowe oraz 

stoiska na których prezentowały i oferowały potrawy regionalne do degustacji; 

 „Święto ziemniaka i kukurydzy” w Mroczkach, którego organizatorem było 

KGW w Mroczkach – 22 września 2013 r. Wzorem lat ubiegłych święto 

składało się z dwóch części: rajdu rowerowego pn. „Szlakiem historii przez 

lasy Jata” oraz festynu rodzinnego, 

 Szóste obchody „Święta Chleba” w Wólce Wiśniewskiej – organizator KGW 

oraz OSP Wólka Wiśniewska– wrzesień 2013 r., 

 Na „III Jarmark Bożonarodzeniowy w Wiśniewie” – KGW z terenu całej 

gminy przygotowały: wystawę dekoracji Bożonarodzeniowych jak również 

potrawy świąteczne do degustacji przez uczestników jarmarku. 

 Ochotnicze Straże Pożarne angażowały się i czynnie uczestniczyły w niemal 

wszystkich imprezach gminnych. 
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VI. Ocena realizacji programu 

 

Zgodnie z §11 ust. 3 Programu współpracy gminy Wiśniew z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2013 przyjęto następujące mierniki efektywności realizacji Programu, które przedstawiają się 

następująco: 

1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych  

 ogłoszono 2 konkursy na zadania przewidziane do realizacji w 2013 r.; 

2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert: 

 zostały złożone 2 oferty; 

3. liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych, w tym w formie wsparcia 

i w formie powierzenia: 

 zawarto  2 umowy na realizację zadań w formie wsparcia, 

  1 umowę na realizację zadania w formie powierzenia; 

4. wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań 

publicznych: 

 na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w 2013 roku wydatkowano 

kwotę 15 124,75 zł; 

5. liczba beneficjentów (adresatów) realizowanych zadań publicznych, 

 beneficjenci zrealizowanych zadań - 1 650 osób; 

6. liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy: 

 zawarto 1 umowę w trybie art. 19a ustawy tj. na realizację zadania o charakterze 

lokalnym na podstawie oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

 

VII. Podsumowanie 

 

W Gminie Wiśniew w 2013 r. po raz drugi zlecono lub wsparto realizację zadań 

publicznych, których organizatorem były organizacje pozarządowe. Były to zadania z zakresu 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej 

i sportu. Wszystkie zadania, na które zostały podpisane umowy, zostały zrealizowane 

i rozliczone przez złożenie sprawozdań z wykonania zadań publicznych. Za aktywność 

i postrzeganie potrzeb naszej wspólnoty wszystkim Organizacjom serdecznie dziękuję. 


